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ال إ احلمد هللا محًدا كثًريا طيًبا كام حيب ربنا ويرىض، وأشهد أن ، اهللا الرمحن الرحيمبسم 

ه - وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  إال اهللا صىل اهللا عليه وعىل آ

  ...، ثم أما بعد -وأصحابه وسلم تسليًام كثًريا إىل يوم الدين

هنى احلديث عن اإلجارة رشع بعد ذلك باحلديث عن حينام أ رمحه اهللا تعاىلفإن املصنف 

ا فيهام من الشبه حيث أن فيها بذل عوض عىل  املسابقة، وناسب ذكر املسابقة بعد اإلجارة 

فعل، فناسب ذلك أن يكون بعد اإلجارة، وإال فإن الفقهاء رمحة اهللا عليهم يعدون عقد 

سب يف الرتتيب واألقرب أن تذكر املسابقة بعد عقد  املسابقة من عقود اجلعالة، فكان األ

  .اجلعالة، ولكن للمعنى الذي ذكرته أو لغريه قدموه

واملسابقة مفاعلة، وهذا الوزن من أفعال املشاركة، أو من أوزان املشاركة التي تقتيض 

مشاركة أكثر من شخص يف العمل الواحد، فعندما نقول إن هذا الفعل فيه مسابقة أي 

وجود هذا الفعل وهو السبق، إذ السْبق هو الفعل وأما الَسَبق فهو  اثنني يفمشاركة بني 

  .اجلُعل الذي ُجيعل له

هذه املسابقة قلنا إهنا من أفعال املشاركة التي يشرتك فيها اثنان فأكثر، واألصل أن املسابقة 

نني، أو بني آدميني  ثم إنام أطلقت عىل ما يكون فيه جماراة بني شيئني، كأن يكونا بني حيوا

يسبق أحدمها اآلخر، ثم بعد ذلك عمم هذا املصطلح إىل ما هو أعم، فأطلق عىل كل يشء 

يكون فيه تقدم ألحد الطرفني عىل آخر، وإال فاألصل عىل لسان العرب أن املَُساقاة إنام 

نات أو ما يف حكمها كاألقدام ا فيه جماراة بني احليوا   .تكون 

أريد أن أذكر لكم تقسيًام مهًام  رمحه اهللا تعاىلاملصنف  لم يف اجلمل التي أوردهاوقبل أن نتك

  :كي نفهم هذا الباب، وهذا التقسيم يتكون من مرتبتني، أو لنقل من تقسيمني



 

  
 

.........................................................................................  

نا نقول  إن املسابقات باعتبار ِحلها وعدم ِحلها بغض القسم األول، أو التقسيم األول، أ

ًدا،  النظر هل فيها ُجعل أم ال ُجعل فيها تنقسم إىل قسمني، فهناك ما ال جتوز املسابقة عليه أ

وهناك ما جتوز املسابقة عليه يف اجلملة، وأقول يف اجلملة ألن هلا قيوًدا ورشوًطا سنوردها يف 

  :إًذا املسابقة تنقسم إىل قسمني ،إن شاء اهللالتقسيم الثاين بعد ذلك 

  :مسابقة حمرمة، ومسابقة جائزة يف اجلملة، فأما املسابقة املحرمة، فهي أربعة أشياء

م -  .ما كانت املسابقة يف فعل حمرم، كمن يتسابق يف هلو وغناء ونحو ذلك فهو حرا

سطة يشء حمرم، كمن يرسق شيئًا ليسابق عليه، فإنه كذلك يكون  -  .حمرًماأو كان بوا

أو أن يسابق لغرض حمرم، ألجل أن يكسب أو ألجل أن ينال يشء حمرًما، فحينئذ  -

 .يكون كذلك حمرًما، ألن للوسائل أحكام املقاصد والعكس أحياًنا

ة حمرمة فالفعل حمرم، وإن كان لغرض حمرم  فإن كان بفعل حمرم كان الفعل، فإن كان بآ

  .فالفعل كذلك يكون حمرًما

بع    :وانتبهوا معي يف هذا األمر الرابعاألمر الرا

  .أو كان مما هنى الشارع من املسابقة فيه -

ه قد ثبت يف الصحيح أن  هناك أشياء جاء يف الرشع النهي عن املسابقة هبا، ومن ذلك أ

ام غمس يده يف حلم خنزير ، من لعب بالنردشري «: قال -صىل اهللا عليه وسلم-النبي  فكأ

د بالنرد » ودمه إىل الـ  ١شيه هو ما نسميه بالزهرة، أي املكعبة التي حتوي أرقاًما من الـ، واملرا

، هذه كل لعبة يكون فيها إشارة أو فيها استخدام للنرد شري وهو النرد هذه فإن اللعب هبا ٦

ء كان فيها ُجعل أو ال ُجعل فيها   .حمرم، سوا
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: قال -صىل اهللا عليه وسلم-ما الدليل عىل التحريم؟ ما ثبت يف صحيح مسلم أن النبي 

ام غمس يده يف حلم خنزير ودمه، من لعب بالنردشري « ء كانت هذه اللعبة لعبة من »فكأ ، سوا

عاب أخرى واملستحدثة وهي كثرية التي  تكون يسمى بالطاولة، أو كانت هذه من أ

ء كانت بأجرة، سواء كانت بُجعل بسبق أو بدونه، فكالمها حرام،  باألرقام كلها حرام، سوا

م للنص   .فكلها حرا

ر والنقل، ما جاء عن عيل  ، -ريض اهللا عنه-األمر الثاين الذي جاء النهي عنه عن يف األ

م يلعبون بالشطرنج ه مر عىل أقوا تم هلا أ عاكفون، فأخذ من ، فقال ما هذه األصنام التي أ

ذلك العلامء أن الصحابة رضوان اهللا عليهم حرموا اللعب هبذه الصورة من اللعب ولذلك 

ر   .فنقول لأل

ا جاء عن عيل ومل خيالفه أحد من الصحابة يف ذلك، أن املسابقة ال جتوز يف هذين : أي

  .األمرين

  .إًذا فال جتوز املسابقة يف هذين األمرين لورود النص فيهام

  .ألمر، إًذا هذا هو القسم األول، وهو ما ال جتوز املسابقة فيها

ا؟ ألن بعضها جيوز  القسم الثاين، ما جتوز املسابقة فيه يف اجلملة، وعربت يف اجلملة 

بعوض وبعضها ال جيوز إال بدون عوض وهكذا، وهو كل املسابقات غري ما سبق، غري 

  .ة فيها وعليها وألجلها مباح يف اجلملةاألمور التي أوردناها قبل قليل فإن املسابق

  .إًذا هذا هو التقسيم األول عرفنا ما جيوز فيه املسابقة وما ال جيوز فيه املسابقة
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و غري ما سبق ذكره يف األمور التقسيم الثاين معنا، نقول إن ما جيوز فيه املسابقة وه

  :األربعة، ينقسم باعتبار دخول العوض فيه وعدم دخوله إىل قسمني

ة، فإهنا حتتاج إىل انتباه، فإين سأورد خالًفا عىل غري العادة،  وانتبهوا معي يف هذه املسأ

د اخلالف فيها،  أن القول األول هو ما ذكره املصنف هنا، والقول الثاين هو  وسبب إيرا

  .لرواية الثانية يف املذهب، وهي التي عليها العمل والفتوى، فناسب أن أذكرهاا

املشهور عند املتأخرين من فقهائنا أهنم يقولون ما جازت املسابقة فيه، فإنه ال جيوز 

اخلف وهو اإلبل، أو احلافر وهي اخليل، أو ما : دخول العوض فيه مطلًقا، إال ثالثة أشياء

د به السهام أو ما يف معناهاكان من باب النصل وامل   .را

هي ثالثة أمور جيوز دخول اجلُعل عليها وهو الَسَبق، وما عدا ذلك فتجوز املسابقة إًذا 

  بال عوض، ما دليلهم عىل ذلك؟

ه قد ثبت عند أهل السنن أن النبي : قالوا  ال سبق إال «: قال -صىل اهللا عليه وسلم-أل

 يقل النبي ال َسْبَق إذ لو جاء ال َسْبَق، لقلنا إنه حترم ، أي ال عوض إال يف ثالث، مل»يف ثالث

 -صىل اهللا عليه وسلم- إن النبي : املسابقة مطلًقا إال يف الثالثة بعوض أو بغريها، لكن قالوا 

  .ال عوض: بتحريك الباء، أي »ال َسبََق «: قال

حلافر وال يكون العوض إال يف األمور الثالثة التي ورد هبا النص وهي اخلُف وا

  .والسهم، إًذا ما عدا هذه األمور الثالثة فال جيوز أخذ العوض عليها

أي مسابقة كائنة ما كانت ال جيوز أخذ العوض إال عىل هذه األمور الثالثة فقط، هذا 

  .عىل قول من؟ عىل القول املشهور عند متأخري فقهائنا
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إن األشياء التي : وأما الرواية الثانية والتي عليها الفتوى والعمل يف املحاكم، أهنم قالوا 

وز فيها جتوز فيها املسابقة، غري األشياء التي استثنيناها يف التقسيم األول إن األشياء التي جت

  :املسابقة تنقسم إىل قسمني

جيوز عليها السبق مطلًقا، جيوز ثة ما كان فيه خف أو حافر أو نصل، فهذه فاألمور الثال

ء كان العوض من بعض املتسابقني، أو كان العوض من  فيها السبق جعل السبق مطلًقا، سوا

فيجوز أن يكون العوض  مجيعهم، فيكون حينئذ احلديث املقصود به استثناء األمور الثالثة،

  .من مجيعهم

وأما غري هذه األمور الثالثة، فال جيوز العوض إال أن يكون من بعضهم دون بعض، أو 

  .أن يكون العوض من أجنبي

والقول الثاين فيه تسري عىل الناس كبري جًدا، فاملسابقات كبرية جًدا، املحالت التجارية 

مسابقات، فعىل املشهور كل األول من كلها مسابقات، لعب الكرة والرياضات كلها 

املذهب ال جيوز بذل العوض وال جيوز أخذه، وأما عىل القول الثاين، فإنه جيوز برشط أن ال 

يكون العوض من اجلميع، وإنام جيوز أن يكون من اجلميع يف األمور الثالثة، ما الفرق بني 

  .االثنني؟ احلديث

ال سبق أي ال جائزة مطلًقا، وال  -وسلمصىل اهللا عليه -األول، فرسوا قول النبي 

  .عوض وال ُجعل، فأطلقوا اجلائزة

  

  



 

  
 

  ........ وهي جائزة يف السفن واملزاريق والطيور وغريها وعىل األقدام وبكل احليوانات

ال سبق يكون من اجلميع إال يف األمور الثالثة، فيكون مستثنى ملعنى : قالوا : والثاين

وهي أن هذه األمور الثالثة يتقوى هبا عىل اجلهاد وعىل سائر األمور العامة التي فيها 

  .مصلحة للمسلمني

اذا أوردت هذان القولني عىل غري عاديت؟ ألن القول األول هو الذي  إًذا هنا قوالن، 

سنتوسع يف رشحه اآلن، والقول الثاين، ألن عليه العمل وفيه التيسري عىل املسلمني، فال 

نا عندما نفرع عىل القول األول، أن كثًريا من الصور فهي ممنوعة،  عىل فإنام يظنن امرئ أ

  .الذي عليه فتوى مشاخينا عليهم رمحة اهللا عىل القول الثاينالصحيح 

وهي  »واملزاريق«، أي أن يتسابقوا يف السفن »السفن يف جائزة وهي«: يقول الشيخ

بأن يطلق أحدهم طريه واآلخر طريه، فالذي يصل األول  »والطيور«السفن الصغرية، 

  .للصيد فهو السابق، قال وغريها من األمور، فكل األمور جتوز

قبل  ولذلك فإهنا جتوز إال ما ورد النص بالنهي عنها وهي األمور األربعة التي ذكرناها

بع ما ُهني عنه لذاته  ة حمرمة، واألمر الرا سطة آ قليل، بفعل حمرم، ولغرض حمرم، وبأمر وبوا

  .كالنرد والشطرنج

-فتجوز املسابقة عىل األقدام، وغري األقدام فقد صار عن النبي  »األقدام وعىل«: قال

صارعة، فدل ركان يف امل -صىل اهللا عليه وسلم-ركانة، فغلب النبي  - صىل اهللا عليه وسلم

  .عىل أهنا جتوز يف املصارعة، وهذا من باب نحوها

نات وبكل«: قال ء كان اخلف واحلافر أو بغريها، فتجوز »احليوا   .سوا

  



 

   
 

 

أحدها تعيني  لكن ال جيوز أخذ العوض إال يف مسابقة اخليل واإلبل والسهام برشوط مخسة

  ............................................................ املركوبني أو الراميني بالرؤية

يقول كل األمور مسابقات جتوز إال ما ورد النص به ولكنها جتوز من غري عوض، وأما 

التي بعوض فال جتوز إال بثالثة فقط، وهي اخليل واإلبل والسهام، دليل ذلك ما ثبت عند 

ق، أي ال عوض، وال جائزة إال يف ال سب: قال -صىل اهللا عليه وسلم-أهل السنن، أن النبي 

اخلف واحلافر والنصل، وهي اإلبل واخليل والسهام، أو ما يف معناها، مم يف معناها، 

  .كالبندق الذي يسمى قديًام بندق، ونسميه اآلن املسدسات، فإنه يف معنى السهام

  .نعم بدأ يتكلم اآلن عن رشوط املسابقة واملناضلة

ة واملناضلة، فيجعلون املسابقة خاصة باخليل واإلبل، وأما الفقهاء يفرقون بني املسابق

  .املناضلة فإهنا تكون يف السهام أو ما يف معنى السهام

  :إهنا بخمسة رشوط، أحدها: قال

أن الفقهاء يفرقون بني قوهلم أوهلا، وبني قوهلم أحدها، فقوهلم أحدها يعني أن مر معنا 

ء يف الدرجة، وأما إذا قالوا  أحدها، أو أوهلا فمعنى أن هذا هو املقدم وهو الرشوط سوا

  .األوىل

ال بد من تعيني املركوب الذي ، »أحدها تعيني املركوبني أو الراميني بالرؤية  «: قال

يركب، وال بد من تعيني الرامي الذي يرمي، أن الذي سريمي زيد أو عمرو ونحو ذلك، فال 

  .بد من تعيني الرامي، واملركوب

  .لوجد غرر، فاستحق أحدهم من العوض ما ليس للثاينإذ لو مل يعينا 

  



 

  
 

  .............................................. الثاين احتاد املركوبني أو القوسني بالنوع

يقول الشيخ احتاد املركوبني الذي يتسابق عليهام من اخليل أو اإلبل، أو القوسني، الذي 

  .يرمى هبام بالنوع

نيني تعلمون أن اجلنس هو م ع، فإذا قلنا إن احليوا وا ا له جنس خيصه، ويكون حتته أ

متفقني بالنوع، فمن باب أوىل أهنام متفقني باجلنس، معنى اتفاقهام باجلنس، أي أهنام كالمها 

  .من اإلبل، أو كالمها من اخليل، أو كالمها من القوس

ات، أو تكون وأما احتادمها من النوع، فأن يكون اإلبل من نوع واحد، أن تكون بخ

عامنية، عندنا مثال من اإلبل الرسيعة اإلبل العامنية، فكوهنا من نوع معني من اإلبل، أو كوهنا 

من نوع معني من اخليل، لذلك مسابقات اخليل فتجعل مثال للخيل العربية، أو للخيل 

  .اهلجني، أو للخيل املولد، فيجعلوهنا من نوع واحد

بق بني نوعني خمتلفني من باب أوىل وال جنسني ال يصح أن يسا: فالفقهاء يقولون

  .خمتلفني، فال يسابق بني إبل ذلول من اإلبل وبني فرس من اخليل، فال يصح

: كذلك من اجلنس الواحد إذا اختلف النوع ال يصح، فتأيت هبجني مع فرس عريب، يقول

، واهلجني ال يصح، ألن قطًعا أحدمها يكون أقوى من اآلخر، فالعربية معروفة بالرسعة

قال وغريه، ولذا فإنه ال بد أن تكون متحدة يف النوع   .أقوى يف التحمل، يف محل األ

وكذا القوس، فيكون القوس أو ما يف حكم القوس كنوع املسدس الذي يرمى به يكون 

  .وال يكون من نوع خمتلف من نوع واحد

   

  



 

   
 

 

اخلامس اخلروج عن شبه  وإباحتهالرابع علم العوض  الثالث حتديد املسافة بام جرت به العادة

  ............... بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا مل جيز إال بمحلل ال خيرج شيئا القامر

حتديد املسافة يف املسابقة : ، أي»حتديد املسافة«والثالث أي الرشط الثالث، : قال

ى نا إىل هناك، وهذا يسمواملناضلة، فأما املسابقة فيحدد االبتداء وحيدد االنتهاء، من ه

، وأما يف املناضلة، فإنه ال بد أن حيدد الغرض الذي يرمى إليه، حتديد املسافة ابتداء وانتهاءً 

فإذا حدد الغرض الذي يرمى إليه فإنه حينئذ تعرف مسافته من حيث املكان الذي يرمى 

  .منه

بع أن يكون العوض معلوًما، ألن من دخل يف عوض جمه ول، فإنه ال قال الرشط الرا

يصح، بل ال بد أن يعلم قبل وجود املسابقة إن كان فيها سبق وُجعل، وإباحته ال بد أن 

ه ال جيوز متليك املحرم   .يكون مباًحا أل

بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا مل جيز  اخلامس اخلروج عن شبه القامر«: قال

ة مهمة وهي .»إال بمحلل ال خيرج شيئا ة املحللهذه مسأ ، انتبهوا معي يف هذه .مسأ

ة   .املسأ

عىل املشهور عند املتأخرين ما : قلت لكم قبل قليل إن املسابقة اجلائزة تنقسم إىل قسمني

  مها القسامن؟

قسم جيوز بال عوض وال جيوز بالعوض، وقسم جيوز بعوض وبدونه، لكن برشط عىل 

ه جيوز بعوض وبعدمه برشط من هذا الرشط  وهو أن ال يكون العوض من املشهور أ

مجيعهم، بل ال بد أن يكون العوض من طرف األجنبي، أو إذا كان من مجيعهم أن يدخل 

  .معهم حملل، إًذا هذا هو املشهور

  



 

  
 

....................................................................................  

ة جيوز العوض ولو كان من مجيعهم، ألن هذه أن هذه األمور الثالث: عىل القول الثاين

تني، تفريعنا عىل القول األول،  األمور الثالثة مستثناة بالنص، فقد أريدك أن تفهم املسأ

  يقول الشيخ ال بد عىل املشهور من اخلروج من شبهة القامر، ما هي شبهة القامر؟

دمها مبلًغا ودفع اآلخر القامر هو الرتدد بني الُغن والُغرم، إذا جاء شخصان، فدفع أح

مبلًغا ثم استهام سهًام، يعني جعلوا قرعة، فخرج عىل أحدهم، فقطًعا أن أحدهم سيكون 

ه بذل جزًءا من القامر، دفع  ، سيخرس أل رابًحا، وقطًعا أن الثاين سيكون غارًما أي خاًرسا

ال، فيكون خاًرسا حينذاك، فهذا هو الرتدد   .جزًءا من ا

الُغن والغرم هذا يسمى قامًرا، وأما الرتدد بني مقدار الُغن، أو صفة الغن إًذا الرتدد بني 

م قليله  فهذا هو الغرر، لذلك فإن الغرر أخف من القامر، فالغرر جيوز قليله، وأما القامر حرا

وكثريه، بل إن القامر حمرم ما يؤدي إليه، ويفيض له، ومنها لعب النرد، فإن النرد مل حرم 

ألن فيه تعويد للنفس أن يتعود عىل فعل املقامرين، هذا من جهة، ومن  :اللعب به؟ قال

  .ألن اللعب بالنرد يضعف إيامنه بقضاء اهللا وقدره: جهة أخرى قالوا 

، أو يكسب من غري مال يف مسابقته، بناء عىل يشء ال عمل له به،  ه قد يربح ماًال كثًريا أل

ي يلعب بالنرد دائًام، جتده متعلًقا باحلظ وال كسب له فيه، وإنام هو رضبة حظ، ولذلك الذ

وال يتعلق باألسباب وال يتعلق قبل ذلك بمسبب األسباب ربه وهو اهللا جل وعال، وإنام 

  .يتعلق باحلظ

ولذلك ُحرم النرد لتعلقه بفعل القلب، وهو عدم التوكل واإليامن بقضاء اهللا عز وجل 

تنا   .وقدره الكاملني، نرجع ملسأ



 

   
 

 

....................................................................................  

ال بد من اخلروج من شبهة القامر، عرفنا شبهة القامر أن االثنني : إًذا الفقهاء يقولون

يدفعان ماًال ربام كسب أحدمها ومل يكسب، يف اللعب أو يف املسابقة باخلف عىل اإلبل 

  .اثنني تسابقا، انظر معيواخليل، والسهام، لو أن 

لو أن اثنني تسابقا وبذل كل واحد منهم عوًضا، فسبق أحدمها اآلخر، فالكاسب هنا 

، وإنام فيه شبه القامر، ما هو وجه الشبه وما وجه االختالف؟   ليس مقامًرا

ه مرتدد بني الُغنم والُغرم، فقد يكسب فيكون هو الغانم، وقد خيرس : وجه الشبه أ

ا؟ ألن فيه فعًال من اآلدمي وهو  ارمفيكون هو الغ ففيه شبهة القامر، ومل نقل إنه قامر، 

املسابقة، سابق عىل اخلف أو احلافر، فلام سابق فال يكون فيه قامر مطلق، وإنام فيه شبهة 

  .القامر

  .اخلروج عن شبهة القامر: وهذا معنى قوله

  ما الدليل عىل ذلك؟

و داود أن النبي : قالوا  من أدخل فرًسا بني «: قال -صىل اهللا عليه وسلم-قد روى أ

، ومن أدخل فرًسا بني فرسني وهو آمن أن »فليس قامًرا: فرسني وهو ال يأمن أن ُيسبق قال

  .ُيسبق فهو قامر

فدل ذلك عىل أن من أدخل بينهام فرًسا ثالًثا، وهذا الفرس الثالث يمكن أن يفوز، ومل 

أوًال أن : ف يكون اخلروج من شبهة القامر؟ قاليدفع عوًضا فإنه حينئذ جيوز، طيب كي

يكون العوض من واحد، هذا الواحد قد يكون من املتسابقني ولو كانوا مجاعة، أو أن يكون 

  .من غريهم



 

  
 

  ...........................وال جيوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهام أو رميه رميهام 

مل جيز، ألن فيه شبهة القامر، : ا العوض، قالقال فإن أخرجا مًعا، أي املتسابقني أخرج

  .إال أن يكون معه حملل، من هو املحلل؟ سيورده بعد قليل: إال بمحلل، أي

ال خيرج شيئًا، إًذا الرشط األول ال بد أن يكون املحل مل خيرج شيئًا، مل يبذل عوًضا : قال

  .ال قليًال وال كثًريا 

ه ال بد أن يكون املحل: األمر الثاين ل مكافئًا يف مركوبه وراكبه، ولذلك قال واحد أ

 يكافئ مركوبه مركوبيهام، ورميه رمييهام، فال بد أن يكون مساوًيا هلام، فاحتامل فوزه

كاحتامل فوزمها سواء، وأما إن كان أضعف منهام فإنه ال جيوز فال يكون حملًال، وإن كان 

  .أقوى جاز

ه ال جيوز أن الرشط الثالث، وهذا الرشط عىل املشهور فقط ، وليس عىل القول الثاين، أ

ا؟ قالوا  ه لو مل يرد النص : يدخل أكثر من حملل واحد، وإنام يدخل بمحلل واحد فقط،  أل

لقلنا إنه ال جيوز أخذ العوض بالكلية، والنص إنام  -احلديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل-

ص والقياس، فإننا نورده مورد استثنى إدخال حملل واحد فقط، وكل ما كان عىل خالف الن

  .النص وال نزيد عليه شيئًا، فيكون يف معنى التعبد

وهذا بناء عىل رأهيم أن هذا االستثناء لألمور الثالثة بناء عىل النص، وأما عىل الرواية 

د عىل الرواية الثانية   .الثانية فإنه ينضبط االضطرا

  

  

  



 

   
 

 

وإن سبق أحدمها أو سبق املحلل  ومل يأخذا من املحلل شيئا فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهام

  .............واملسابقة جعالة ال يؤخذ بعوضها رهن وال كفيل ولكل فسخها  أحرز السبقني

فإن سبقا كان ثالثة تسابقوا والعوض من اثنني، والثالث مل يبذل : ، أي»فإن سبقا«: قال

شيئًا، فإن سبق أي سبق اخليل الذين بذال العوض، قال أحرزا سبقيهام أي كل واحد له 

بذله، سواء كان أكثر من الثاين أو أقل، ومل يأخذا من املحلل شيئًا، وإن كان مهزوًما، مل يأخذ 

  .ما بذالمنه يشء ألن العوض عىل 

وهو  »املحلل سبق أو«: ، سبق أحد الذين أخذ العوض، قال»أحدمها سبق وإن«: قال

أو أحرز الَسَبقني ومها اجلائزتني، أو أخذ  »أحرز السبقني«الطرف الثالث الذي مل يبذل شيئًا، 

  .اجلائزتني التي بذهلا هو، والتي بذهلا صاحبه الذي ساقه

نعم .» ال يؤخذ بعوضها رهن وال كفيل ولكل فسخها ما مل يظهر واملسابقة جعالة «: قال

ة هي املهمة عندنا، أن عقد املسابقة عقد جعالة   .هذه املسأ

قلت لكم يف أول الدرس، ولذلك ناسب كام أوردها بعض الفقهاء أهنم يريدوهنا بعد 

  .الباب عالة، لكن املعنى ذكرته لكم مل أوردت بعد باب اإلجارة يف أول هذاباب اجل

  .إن شاء اهللاواملسابقة جعالة تأخذ مجيع أحكام اجلعالة سنورها يف درس الغد : قال

ا؟ ألهنا عقد جائز، واجلعالة عقد جائز جيوز الرجوع  »ال يؤخذ بعوضها رهن  «: قال

  .فيه، والرهن ال يؤخذ إال عىل ما ثبت واستقر، ال ما مل يستقر كام ثبت معنا يف باب الرهن

ه كذلك عقد جائز جيوز الرجوع فيه يف أي وقت، ولذلك   يؤخذ به كفيل،وال: قال أل

  .أي لكل واحد من املتسابقني فسخها »فسخها ولكل«: يقول املصنف

  



 

  
 

  ...........................................................ما مل يظهر الفضل لصاحبه

ًضا جيوز لباذل العوض إن كان أجنبيًا عن املتسابقني، جيوز له فسخها ألهنا عرض  أ

  .جعالة

ال جيوز فسخ عقد املسابقة يف صورة واحدة، »لصاحبه لفضلمل يظهر ا ما«: كذلك، قال

ه قرب من الفوز غري باذل  وهو إذا تسابقا الذين بذال العوض، وظهر الفضل يعني كأ

ء كان من بذل عوًضا آخر، أو املحلل الذي دخل من غري عوض، فإنه ال جيوز  العوض، سوا

ه إن ظهر السبق   .ملن أراد الفسخ جاز له مفهوم ذلك أ

عد التي أورت  نكون بذلك احلمد هللا أهنينا باب املسابقة، املهم من باب املسابقة القوا

لك يف أول الباب فاعتني هبا، فإن ضبطتها وهي سهلة جًدا، فإن هذا الباب تستطيع ضبطه، 

  .بعده تأيت الرشوط املتعلقة بهألن 

ن العارية، وسامها املصنف أو عقد هلا كتاًبا، ومل رمحه اهللا تعاىل باحلديث عبدأ املصنف 

يعقد هلا باًبا، ألهنا عقد منفصل عن العقود السابقة، فإن اإلجارة بيع للمنافع، والعارية هبة 

  .للمنفعة

تذكرون يف درس األمس قلنا بيع العني يسمى ماذا؟ بيًعا، وبيع املنفعة إذا كان مؤقًتا 

ه إذا وهبت جماًنا، فيسمى ذلك عارية، إًذا العني تكون ملًكا نسميه ماذا؟ إجارة، املنفعة هذ

  .لصاحبها، لكنه أذن للموهوب له هبة املنافع أن ينتفع هبا بام أذن له به



 

   
 

 

  ........................................................................ وهي مستحبة

  ."كتاب العارية": قول املصنف هنا

ا سامه كتاًبا، ألهنا عقد منفصل عن ما سبق، عادة ال يقول الفقهاء باب كذا، إال  عرفنا 

كتاب إذا كان منفصًال، عادة ومل أقل دائًام، ألهنم : مندرًجا فيام قبله، ويقولونإذا كان الباب 

  .ال ينضبطون يف ذلك انضباًطا كليًا

عارية، وتقول عارّية، وكالمها العارية، جيوز أن تشددها وجيوز أن تسهلها، فتقول 

  .صحيح، تقول كتاب العارية، وكتاب العارية، األمر فيهام سواء

  العارية ما هي؟

آلخر بمنفعة عني، كل من تربع لغريه بمنفعة عني، فإنه يكون قد  ئهو أن يتربع امر

  .أعارها بالرشوط التي ستأيت

تحب، وقد ذم اهللا عز وجل من منع نعم العارية أن يعري املسلم أخاه شيئًا حيتاج إليه مس

اُعونَ {العارية، فقال اهللا جل وعال يف ذم أفعال الكافرين  َ ْ اعون[ }َوَيْمنَُعوَن ا ، ]٧:ا

اعون، قالوا  اعون الذي ُحيتاج إليه: جاء عن الصحابة تفسري منع ا   .أي ا

ربام كان اجلار حمتاًجا يف الزمان القديم مل يكن عند الناس ما يطبخ به إال اإلناء الواحد، فل

ت غري حمتاج له يف هذا الوقت، فمنعك هلذه العارية وصف مذموم، بعض  اعون، وأ هلذا ا

ه : إنه واجب، وبعضهم قال: أهل العلم قال إنه مندوب، ولكن نميش عىل قول املصنف أ

  .مستحب

  



 

  
 

  ..................................... منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها برشوط ثالثة

إًذا إعارة ما حيتاجه الغري مندوب ومستحب، بل إن لك أجًرا يف الدنيا وأجًرا يف اآلخرة، 

ة إذا كان هلا  فأجر الدنيا أن اهللا عز وجل خفف عنك، يف إسقاط الزكاة يف احلُيل، فإن املرأ

، سقطت زكاته، حيل، ومل تلبسه فإهنا جتب عليها الزكاة، فإن كانت تعريه لغريها من النساء

  .تسقط الزكاة مبارشة

إًذا اإلعارة من أجلها يف الدنيا أن اهللا خيفف عىل صاحبها بإسقاط الزكاة يف بعض 

نا نعلم أهنا مستحبة، ألن فيها أجًرا عظيًام، وخاصة إذا كانت  الصور، فاملقصود من هذا أ

  .احلاجة إليها أشد

 سبق معنا، بعضها ال ينعقد إال بالقول العارية تنعقد بالقول والفعل، العقود كام: قال

  :فقط، وبعضها ينعقد بالقول والفعل مًعا، فعىل سبيل املثال

عقد النكاح ال ينعقد إال بالقول فقط، وال ينعقد بالفعل، وعقد البيع ينقعد بالفعل 

، والقول مًعا، عقد الوكالة فيها قوالن، فاملشهور أن عقد الوكالة ال ينعقد إال بالقول فقط

ه تنعقد الوكالة بالفعل،  والقول الثاين الذي مشى عليه املصنف، وذكرناه قبل درسني، أ

  .ذكرنا هذا يف باب الوكالة

يفرقون بني بعض العقود، فبعضها ال ينعقد إال بالقول فقط، وبعضها تنعقد إًذا الفقهاء 

ذا عرف الفروع بالقول والفعل، من الذي يعرف ذلك؟ الفقيه الذي يقرأ الفقه، ويكرره فإ

  .الفقهية استطاع أن يعرف مناط ذلك بعد ذلك

  

  



 

   
 

 

  ........................................................كون العني منتفعا هبا مع بقائها

ا كانت يف معنى اهلبات، فإهنا تأخذ حكم هبة العني، وهبة العني تنعقد بالقول  العارية 

يك رجل فيقول معك قلم : والفعل، كذلك هبة املنفعة، بالقول يقول أعرتك، بالفعل يأ

لقلم ليكتب به، هذه عارية بالفعل إعطاؤك القلم، أو إشارتك له بمعنى خذه هذه فتعطيه ا

  .عارية بالفعل

  .وعمل الناس واضح وكثري جًدا، ألن العارية تكون بالفعل

  .، العارية ال تنعقد إال إذا وجدت رشوط ثالثة وهي مهمة»برشوط ثالثة«: قال الشيخ

  .مع بقاء عينها: الرشط األول ال بد أن تكون العني منتفًعا هبا مع بقائها أي: قال

  :العني التي فيها منفعة نوعان

العني، مثل املطعومات، واملرشوبات، من أعار غريه  استهلكتعني إذا أخذت منفعتها 

  .كطعاًما، الطعام ال ينتفع به إال باألكل والرشب، ال أعلم انتفاًعا آخر غري ذل

هناك أشياء منفعتها من غري استهالك عينها، كالقلم كالعباءة، كالكريس، : النوع الثاين

  .وغري ذلك من األعيان

إن عقد اإلجارة والعارية ال يصحان إال فيام يمكن االنتفاع بالعني مع : يقول املصنف

ئه، من غري استهالك للعني، تذكرون بدرس األمس ماذا قلنا؟ لو أجره  ما ال ينتفع بقاء أجزا

  .به إال باستهالك العني، يكون حكمه ماذا؟ بيًعا

  

  



 

  
 

  ............................................ وكون املعري أهال للتربع، وكون النفع مباحا

كم ماذا يكون؟ لو أعاره ما ال ينتفع به: بل انظروا معي هنا ، إال باستهالك عينه، فام رأ

يكون إباحة، يكون إباحة، وال يكون هبة، ما الفرق بني اإلباحة واهلبة؟ طبًعا اإلباحة أو 

اهلبات تدخل يف معاين اإلباحات، سنذكرها خلنا نفرس نذكر الفرق بني اإلباحة واهلبة هناك 

  .إن شاء اهللاس القادم يف باب اهلبة، أحسن كي ال نتلخبط ألن عندنا الدر

تكون إباحة يف معنى اهلبة، فحينئذ من أعطاه تفاحة فقال أعرتك إياها فأكلها ال إًذ 

ه بمثابة اهلبة أو اإلباحة كام سيأيت إن شاء اهللا   .ضامن عليه، أل

ء كانت العني، مما ال نفع فيه إال نفع حمرم، أو  قال وال بد أن يكون النفع مباًحا، سوا

فيها نفع مباح وحمرم، فال جيوز إعارهتا ملن يستخدمها يف أمر حمرم، معك سكني  كانت العني

ت آثم وعقد العارية آقال شخص س م، أ خذ منك هذه السكني ألذبح هبا آدمي، نقول حرا

  .باطل

اذا؟  ء وغريها،  مع شخص مثال مسدس أراد أو لنقل أخذ شيئًا ثقيًال مثقال كالعجرا

م عليك العارية: فالن وأفسد ماله، نقولأريد أن أكرس زجاج : قال   .حرا

ء إن كانت العني مم ال ينتفع هبا إال باملباح،  إًذا ال بد أن يكون النفع منها مباًحا، سوا

  .باح واملحرم مًعاباملحرم فقط أو بامل

يقول وال بد أن يكون املعري أهًال للتربع، وهو البالغ العاقل، الرشيد، ألن من كان غري 

  .عه غري صحيحرشيد ترب

  

  



 

   
 

 

  .............................ما مل يرض باملستعري وللمعري الرجوع يف عريته أي وقت شاء

ولذلك عندنا دائًام انتبه هلذين الفرقني، أحياًنا يقولون أهًال للترصف، وأحياًنا يقولون 

للتربع فال بد أن أهًال : أهل للترصف معناه بالغ عاقل، وإذا قالوا : أهًال للتربع، فإذا قالوا 

  .يكون بالًغا عاقًال غري حمجوًرا عليه لسفه وغريه

  .أن يكون أهًال للتربع، أي رشيًدا: فهنا قال

يقول املعري ألن العقد من عقود اإلحسان واإلرفاق، فيجوز له الرجوع يف العارية يف أي 

، فدل ]٩١:التوبة[ }ٍل َما َعَىل اْملُْحِسنَِني ِمْن َسبِي{: وقت شاء، ألن اهللا عز وجل يقول

ذلك عىل أن املتربع باليشء جيوز له الرجوع فيه، كام ذكرنا يف القرض فإن من أقرض غريه، 

  .فإن قرضه ال يتأجل بالتأجيل، ألن هذه من عقود اإلرفاق واإلحسان

  .إال استثناء أورده املصنف

انقل متاعك يف هذه  :، قد يعري امرئ آخر سفينة، فيقول له»ما مل يرض باملستعري  «: قال

أريد سفينتي، : ة، أو استخدمها يف تنقلك، فلام وصلت السفينة يف وسط البحر، قالالسفين

ت رضرت الشخص، فهذا ال جيوز، ألن هذا رضر، وقد قال النبي : نقول صىل اهللا عليه -أ

ر«: -وسلم ا كان عدم الرضر متمحًضا فيها، فال جيوز لك»ال رضر وال رضا  ، فحينئذ 

  .الرجوع فيه حتى يرسو إىل الرب كام سيأيت يف كالم املصنف

مثال آخر، رجل أعار آخر سيارته لينقل فيها متاعه، أو بضاعة، فلام أركب السيارة مشى 

زل البضاعة، وتعلمون أن إنزال البضاعة وحتميلها حتتاج مبلغ : كيلو، قال ال أريد سياريت أ

ت رضرت أو أرضت بامل ال، ،قول أ ال جيوز لك : عري، أو باملستعري، فحينئذ نقولمن ا

  .الرجوع حتى ينزل البضاعة إىل مكاهنا



 

  
 

فمن أعار سفينة حلمل أو أرضا لدفن أو زرع مل يرجع حتى تريس السفينة ويبىل امليت 

  ...........................................................................وحيصد الزرع 

أي ال يصح رجوعه حتى  »يرجع مل«أي حلمل متاع،  »سفينة حلمل أعار فمن«: يقول

  .تورسى السفينة، أي عىل الرب، فيجوز له الرجوع حينئذ

ة؟»أو أعار أرض لدفن«: قال   ، انظروا معي ما معنى هذه املسأ

ة هنا هلا تطبيقات أخرى لغري العارية، لكن سأذكرها يف العارية، ثم سأذكر  هذه املسأ

بعض مسائلها املتعلقة بغريها، قد يكون للرجل أرض، ثم يقول آلخر أذنت  بعد ذلك

إنه : لفالن أن يدفن فيها، فيأذن ملسلم أن يدفن فيها، هذا اإلذن بالدفن، الفقهاء يقولون

ه أعار امليت أن يدفن يف أرضه، هذه صورة العارية، من باب فهم الصور  إعارة للدفن، فكأ

  .يف املقربة دائًام 

أصبحت : إذا كانت األرض ليست ملًكا ألحد، فدفن فيها ميت، نقول: رة الثانيةالصو

األرض خمتصة به، ليست مملوكة، وإنام خمتصة بامليت، ومعنى ذلك ال جيوز البناء عليها، وال 

  .فوقها، حتى يبىل امليت

إذا كانت املقربة قد أوقفت، جاء شخص فاشرتى املقربة، مثل احلجون، : النوع الثالث

كل مقربة احلجون اشرتيت وأوقفت عىل الناس، فالدفن فيها دفن يف أرض موقوفة من 

  .مالكها؟ مالكها حكًام األموات، ألهنا يف حكم ملك اهللا عز وجل

  .انتبهوا للفرق بني هذه الثالث صور: إًذا عندنا ثالث صور

اذا؟ طيب، إذا كانت األرض ملًكا آلدمي وأذن لشخص أن يدفن فيها هذا نسميها م

  .ال جيوز له الرجوع يف عاريته حتى يبىل القرب، حتى يبىل: إعارة للدفن، نقول



 

   
 

 

.....................................................................................  

ه يندرس  ه يبىل؟ يعني أ ر، وال يبقى له يشء، ال يبقى له  ما معنى أ متاًما، فال يبقى له أ

ر ال عظم وال حلم، وال يشء من جسده، أي األشياء العضوية من جسدهأي    .أ

تم تعلمون أن امليت إذا ُحنط وجعل يف جسد حنوط وسدر من الكفن، فإن هذا  وأ

يطيل أمد ذهاب جسده، وبال جسد، فال يبىل إال بعد مدة طويلة، إذا بيل اجلسد كامًال جاز 

رض كام شاء، يبنيها بيًتا يبنيها ما شاء برشط أن يكون له الرجوع يف العارية ثم حينئذ يبني األ

  .ماذا؟ الرشط األول أن تكون األرض ملًكا له سابًقا، جيب أن يكون سابًقا عىل دفن امللك

ه بيل: الرشط الثاين   .أن يكون أذن ومل يملكها مقربة عامة، فحينئذ جيوز عندهم أل

  .ملقدار الذي ُحيكم بأن اجلسد قد بيلهنا تكلم العلامء رمحة اهللا عليهم عن ما هو ا

بل ثالثون عاًما، : مخسني عاًما، وبعضهم يقول: بعض املذاهب الفقهية يقولون

ه ال حتديد هلا، وإنام هو ظني عرش ثالثني عام أقل أو أكثر اهللا أعلم   .واألقرب أ

جلنائز هنا من املناسبة هنا، هناك بعض املقابر يلحد فيها، يلحد حلًدا، تذكرون يف باب ا

حيرم دفن اثنني يف قرب واحد، طيب هذه القبور التي يلحد فيها، قد يرفع القرب ويدفن مع 

وجود امليت األول، جيوز ذلك؟ نقول ال جيوز إال إذا بيل امليت األول، فحينئذ جيوز الدفن 

يف هذا القرب، ومتى حيكم بالبالء؟ واالندراس؟ بالعرف، فبعض البلدان تكون حارة، 

  .بلدان احلارة تذهب األجساد برسعة، بخالف البلدان القويةوال

اهللا عز وجل قد حيفظ أجساد بعض الناس، فيطول بالها، وقد جاء أن : واألمر الثالث

ا أراد أن حيفر عينًا بجانب مكة هنا، فلام أراد أن حيفر مر عىل  -ريض اهللا عنه-معاوية 

  .بعض القبور، فللمصلحة جاز نقلها



 

  
 

  ................................................... منذر رجع إال يف الزرع وال أجرة

 ٤٠جيوز نقل املقربة مصلحة، فحفر القرب، وقد مىض عىل وفاة صاحبه، نحو أكثر من 

ه قتل مع النبي  يف ذلك الوقت، فلام رفعوه، وجدوا جسده  - صىل اهللا عليه وسلم-عاًما أل

ر، بل وجدوا يده ع ر إال مل يتأ ىل صدره، فلام رفع وجدوا أن الدم قد خرج من صدره ومل يتأ

فه   .بعض أرنبة أ

فاهللا عز وجل قد حيفظ بعض الناس لعمل صالح أو حلكمة أرادها اهللا عز وجل كام 

  .فعل مع فرعون، فقد بقي جسده، حلكمة أرادها اهللا عز وجل

ها، فإنه ال جيوز له الرجوع أعرتك هذه األرض لزراعت: أو أعار لرجل زرًعا، قال: قال

  .حتى حيصد الزرع، لكن هناك حكم سيذكره املصنف بعد قليل

  .»وال أجرة منذر رجع إال يف الزرع  «: قال

يقول وال أجرة يف األمور السابقة، للمعري منذ رجع أي منذ رجع املعري، منذ أن رجع 

  .املعري يف إعارته إىل حني زوال الرضر

ن؟ من حني رجع املعري يف إعارته إىل حني زوال الرضر، إًذا يكون مدة اإلجار ة من أ

ز الرجوع، ال أجرة له، للسفينة وال لنحوها من املركوبات وال أجرة له لألرض،  وهو جوا

اذا؟ قالوا  ألن الزرع يمكن أن : إال يف الزرع فقط، فإنه جيوز له أخذ أجرة األرض، أجرة 

  .ينتفع به قبل احلصاد

ه جيوز بيع الثمرة قبل بدو صالحها، برشط وقد مر معنا يف  كتاب بيع الثامر واألصول، أ

جزها يف احلال، فإنه جيوز بيع الزرع حمصوًدا، فلام جاز يف بعض الصور، تبعضت أحكامه، 

  .فحينئذ يعطى األجرة، وقد قىض بذلك الصحابة



 

   
 

 

ه ال يعري وال يؤجر فصل واملستعري يف استيفاء النفع كاملستأجر الك إال أ   .... إال بإذن ا

: يقول الشيخ فصل، تكلم يف هذا الفصل الشيخ عن أحكام الضامن وما يتعلق هبا، فقال

أي يف كيفية استيفاء النفع،  »النفع يف استيفاء«أي املستعري للعني املعارة  »واملستعري«

ه إذا أعاره يشء جاز له أن يستعمله فيام كان مثله أو ما دونه، ال ما هو  »كاملستأجر« بمعنى أ

أعىل منه، فيستعمله فيام جرت العادة به، أو ما دونه، أعاره دابة لنقل متاع، جيوز له أن ينتفع 

  .هبا يف يشء يكون دون ذلك

ز االنتفاع، ويف الضامن، لألجزاء وللعني بال: قال كلية، إال فروقات كاملستأجر يف جوا

  .أوردها املصنف بعد قليل

ه ال يعري" :قال الشيخ ، ال جيوز للمعري أن يعري العني، لكن املؤجر جيوز له أن "إال أ

ًضا ال جيوز له أن يؤجر : يعري، قال ه ال يعري وال يؤجر أ الك"إال أ ، فإن "إال بإذن ا

ه خالف فاألجر: خالف؟ نقول ة تكون لصاحب العني، أي فإن خالف فعليه أجرة، أل

ه خمالف وليس له حق يف األجرة   .املعني، أل

رجل أعطى اآلخر سيارة قال استعملها أسبوًعا فاملستعري هلذه السيارة أخذها وأجرها، 

ا أذنت بعارية  ا ما أذنت لك أ أو كّد عليها، ما معنى كّد باللغة العامية؟ اشتغل كّد عليها، أ

  .أعيان وال تأجري منافع ومل أقل أجرها، ال تأجري

إًذا فاألجرة يستحقها صاحب العني، ألن عقد العارية ال يبيع عاريتها وال يبيح 

  .تأجريها، وحينئذ يكون متعدًيا وما ترتب عليها من استحقاق يكون ألصله

  

  



 

  
 

  ...........................................................وإذا قبض املستعري العارية

ة من أهم املسائل يف باب العارية، فقهاؤنا يقولون عىل املشهورنعم  أن : هذه املسأ

العارية مضمونة مطلًقا، وهذه من الفروقات بني العارية، العني العارية واإلجارة، فاإلجارة 

ء فرط أو مل  ال تكون مضمونة إال بالتفريط، أما من استعار من غريه شيئًا، فإنه يضمنه سوا

ء تع   .دى أو مل يتعدى إال يف صور أربع سيوردها املصنفيفرط سوا

ا خرج من مكة إىل  -صىل اهللا عليه وسلم-مل ثبت أن النبي : ما الدليل يف ذلك؟ قالوا 

هي «: -صىل اهللا عليه وسلم-الطائف، استعار من صفوان بن أمية أذرًعا، فقال له النبي 

  .»عارية مضمونة

أي أن صفة العقد الضامن، أي : مضمونة معنى ذلك إهنا عارية: قوله: وفقهاؤنا يقولون

ه ال  أن صفة العقد الضامن، ومل يقولوا إهنا رشط، لكي ال خيالف قاعدهتم، فإن قاعدهتم أ

جيوز اشرتاط ما خيالف العقد، أو ما خيالف مقتىض العقد، تذكرون يف اإلجارة قلنا إن من 

لرشط باطل، ألن الرشط خيالف مقتىض اشرتط الضامن يف عقد اإلجارة قلناها باألمس أن ا

أن املضمون عىل أهنا رشط  -صىل اهللا عليه وسلم-ال نحمل قول النبي : العرض، قالوا هنا

ه مضمون مطلًقا: يف عقد العارية، وإنام نقول   .أي أن صفة العقد وهو عقد العارية أ

ق بينها وبني إًذا هذا األمر األول عرفناه، أن الدليل عليه النص الرشعي، ما الفر

  اإلجارة؟

اإلجارة عقد معاوضة عىل املنفعة بينام العارية عقد هبة عىل املنفعة، ففيها معنى : قالوا 

  .اإلرفاق، وكل ما كان من باب اإلرفاق فاألصل فيه الضامن فاملقرض يكون ضامنًا

  



 

   
 

 

  ..........................................فهي مضمونة عليه بمثل مثيل وقيمة متقوم

ء فرط   فاملستقرض للامل يكون ضامنًا للامل مطلًقا، ولو مل ينتفع به، يكون ضامنًا، سوا

التأقيت وهي بالضامن، فكذلك يكون احلكم يف أو مل يفرط فلشبهها، هببة األعيان عىل سبيل 

ة   .العارية، إًذا هذا املشهور، إًذا افهموا هذه املسأ

وهذا املستعري وهو يقود السيارة، صدمه  رجل استعار من آخر سيارة، :صورة ذلك

صدمت : شخص وهرب، أو أخطأ هو وصدم السيارة، فأرجع السيارة املستعرية، قال

ك مستعري، : السيارة أو سقط عليها حجر، قال ت ضامن، أل ليس بتفريط مني، نقول أ

، إال »ونةعارية مضم«-صىل اهللا عليه وسلم-واملستعري يلزمه الضامن، مطلًقا، لقول النبي 

  .يف أربع صورة سنوردها بعد قليل

ة األوىل: عندنا هنا مسائل   ".هي مضمونة": قول املصنف :املسأ

وإذا قبض املستعري : أن الضامن ال يثبت إال بعد القبض، ولذلك قال: عند املصنف قال 

  .العارية فهي مضمونة، ألن اللزوم حينئذ ال يرتتب عليه احلكم

ل القبض ال تكون الزمة ال يكون يرتتب عليها كامل العقد، وال ألن العارية حينئذ قب

  .تكون الزمة، فحينئذ ال يكون فيها ضامن

ة الثانية عندنا، نحن قلنا اشرتاط ما خيالف مقتىض العقد يكون باطًال الرشح  املسأ

ها ترى إن تلف أو رسق مني من احلرز، : وحده، لو أن رجًال استعار من آخر قلًام، وقال

اشرتاط نفي : و ليس مضمون، فاشرتط ماذا؟ اشرتط نفي الضامن، فقهاؤنا يقولونفه

ه رشط خيالف مقتىض العقد، فيبطل وحده دون أصله   .الضامن باطل، أل

  



 

  
 

......................................................................................  

العقد، وال يصح اشرتاط عكسه، ال يصح  ، إًذا هي من مقتىض"فهي مضمونة": قال

  .اشرتاط عكسه، وهي مضمونة سواء رشط الضامن أو مل يرشط

ة حتتاج إىل ذكاء، قال   .مضمونة عليه بمثل مثيل، وقيمة متقوى: انظر معي، هذه املسأ

تذكرون ما هي املثليات عىل املشهور، نتكلم عىل املشهور، ما هي املثليات؟ تذكرون 

ايض كلمتان، املكيالت واملوزونات، كل مكيل وموزون عند فقهائنا يف اجلملة  الدرس ا

  .هو املثل

انظروا معي، األصل يف املكيالت أهنا مطعومة، أغلب املكيالت مطعومة، فحينئذ 

أغلب املكيالت ليست معارة ألهنا ال يبقى عينها عند هبة منفعتها، واملوزونات أغلبها 

امن امن، أغلب املوزونات أ ، مثل النقد الدينار والدرهم، والدينار والدرهم من أعاره أ

لغريه فإنه حينئذ أعاره لكي ينتفع به، فيكون باملبادلة، ولذلك فإن املثليات ال تلزم بالتعيني 

توجد صور، مثل من أعار آخر، شيئًا من املوزونات نعم لكن : عىل إحدى الروايتني، قالوا 

كونه مثليًا إىل كونه قيمي، يعطيه شيًئا من املثليات غري  غري مصنوع، ألن الصنعة تنقله من

  .املصنوع، من نحاس ونحوه يستخدم للوزن، مثًال أو للتقدير

إًذا فاملثليات التي يمكن أخذ منفعتها مع بقاء أجزاءها قليلة جًدا، وذكروا هلا أمثلة 

لت لكم عىل الرواية وقيمة متقوم من املتقومات وق: قديًام، ويمكن هلا أمثلة حديثة، قال

الثانية، أن املثليات أوسع من املثليات، حتى يف املصنوعات، والصناعة اآلن من الدقة فوق 

  .ما تتصور، حتى تقدر بامليل بل بالنانو وهو دون امليل

  



 

   
 

 

فيام إذا كانت العارية وقفا  إال بالتفريط يوم تلف فرط أو ال لكن ال ضامن يف أربع مسائل

  ....................................................................... ككتب علم وسالح

ه وقت االستحقاق، وليس العربة بيوم القبض،  »يوم تلف«: قال  العربة بيوم التلف، أل

  .فرط أو مل يفرط هذا معنى قولنا أهنا مضمونة

، أما إذا فرط فال : قال هناك أربع مسائل ال يضمن فيها املستعري العني، إذا مل يفرطوا

  .شك عليه الضامن يف بعضها

اذا؟ أول يشء  »وقفا  فيام إذا كانت العارية «: قال من املنقوالت مثال، غري املركبوات، 

نأيت بالدليل ثم نأيت باألمثلة، قال الدليل ألن انعقد اإلمجاع عىل أن من أوقف أذرًعا يف سبيل 

  .اهللا عز وجل، وهو السالح، فإنه سيتلف عند االستخدام، قطًعا سيتلف

ه عند التلف فإنه حينئذ ال  يكون مضموًنا، فمن استخدم شيئًا فانعقد اإلمجاع عىل أ

ن الدرع ليس مضمون، ليس وقًفا، وإنام هو مستعار  موقوًفا فإنه يسقط ضامنه، حديث صفوا

عىل أن العارية  - صىل اهللا عليه وسلم-من ملك آدمي، فكان مضموًنا، ولذلك أكد النبي 

املوقوفة  -لمصىل اهللا عليه وس-مضمونة، يف حديث صفوان، لكي يفرق بني أدرع النبي 

حبس أدرعه يف سبيل اهللا، وقطًعا أهنا تلفت،  - ريض اهللا عنه-واألدرع األخرى، ولذلك 

لف شيًئا من السالح فإنه يلزمه اإلتيان بتلفه، ببدله، إًذا  ومل يقل أحد من املسلمني، إن من أ

  .فال ضامن يف املوقوف إذا استخدمه املوقوف عليه

ف وهو الكتب، كتب العلم، ولذلك فإن من استعار من صور املوقوف ما ذكره املصن

ال ضامن عليه، : شيًئا من كتب العلم، ثم تلفت حتت يده من غري تفريط، فالفقهاء يقولون

  .ليس عليه ضامن، هذا هو املشهور

  



 

  
 

  ...................................... فيام أعريت له وفيام إذا أعارها املستأجر أو بليت

، صورة ذلك، زيد  استأجر من عمرو عينًا، كأن يكون »أعارها املستأجر إذا وفيام«: قال

  .استأجر منه سيارة، سؤال املستأجر هل يضمن؟ عند عدم التفريط؟ ال يضمن

ونحن قلنا إن املستأجر جيوز له أن يستويف املنفعة بنفسه، أو لغريه إلعارة أو بإجارة أو 

ترصفه صحيح، ومأذون به، فاملستعري هذا تلفت يف نحو ذلك، فأعار املستأجر العني لغريه، 

ه نائب عن األصيل وحيث أن األصيل  يده من غري تفريط، نقول إن املستعري كاألصيل، أل

إنه يضمن املستأجر واملستأجر ال يضمن، ال ال : ال يضمن، فال ضامن عىل األول، فال نقول

يعني أن  » أعارها املستأجر إذا فيامو« : ضامن عىل املستعري من املستأجر، وهذا معنى قوله

  .املستأجر أعارها، فال يضمن املستعري من املستأجر، ال للمستأجر وال لصاحب العني

ة، وانظر لدقة الفقهاء، قال.»له أعريت فيامبليت  أو«: قال أو : املصنف هنا ذكر مسأ

معني، كالثوب بليت فيام أعريت له، لو أن امرء أعار شخًصا سلعة، وأعارها الستخدام 

اذا بعد قليل   .للبس، ثم بيل، املصنف مل يعرب بتلف، وسأذكر 

ثم بليت، بليت بامذا؟ بام جرت العادة باستخدامه، وهو أن املرء مع كثرة اللبس، قد 

ف اخليوط هذه ستتقطع اخليوط تتقطع، قد مثال أطراف اخلمثال أطراف  يوط هذه، أطرا

ثوبنا من فوقت من  تالحظاف الثوب ُجيعل له خبنة، الثوب، دائًام هيرتئ لذلك جتدون أطر

ف الثوب أن جيعل من  اح الرشع جعل اجليب أطرا حتت ومن اجليب جيعل له خبنة، وقد أ

حرير، ملصلحة، ألن دائًام األطراف هذه مع كثرة اللمس تتشقق، وهترتئ، فناسب ذلك أن 

  .ُجتعل من قامش قوي وهو احلرير

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

فه كاألزرة وغريها إذا كانت األزرة من قامش،  من أعار غريه ثوًبا ف اهرتئت بعض أطرا

ه جار مع استخدام  نقول هذا البالء بسبب االستخدام فيام اعتيد له ال يرض معفو عنه، أل

ة األوىلاملعتاد، انظروا عندنا هنا مسأ   .تان، املسأ

فيام أعريت له، لو استخدمت العني يف غري ما أعريت له، أعاره ثوًبا، ليلبسه، : قوله

ًبا، فحينئذ برد  ولكنه بدل ما يستخدمه جعل عليه شيًئا ثم أشال محل له محل به حًىص وترا

ه تفريط   .نقول يضمن، أل

اد أن يرفع به شيئًا فانكرس أعطى رجل آخر قلًام ليكتب به، فبدل من أن يكتب به أر

القلم، نقول عليك الضامن، وإن كان قد بليت باالستعامل لكن نقول عليك الضامن، ألهنا 

  .ليست فيام أعريت له

ا؟ ة الثانية، تعبري املصنف ببليت، مل يعرب بتلفت،  ة األوىل، املسأ   هذا املسأ

 بالكامل، وقد اختلف ألن البالء قد يكون بال تلف، وأما التلف فهو ذهاب العني

إن : فقهاؤنا هل التلف باالستعامل املعتاد، يكون مسقًطا للضامن أم ال؟ بعض العلامء قالوا 

ا؟ قال ألن التلف حينئذ يكون من باب االستعامل املعتاد، فال : التلف يسقط الضامن، 

  .ضامن عليه، وهذا هو املشهور عند أغلب املتأخرين

ألن العني إذا كانت : تلفت بكليتها، ووجه نظرهم، قالوا  ال يضمن إذا: وبعضهم قال

ه زاد يف االستعامل، ألن من رشطنا يف العني أن تكون، رشطها  ستتلف باالستعامل معناه أ

ه قد جاوز املعتاد، وعىل  ئها، فدل ذلك عىل أ أن يمكن أخذ املنفعة منها مع بقاء أجزا

ه يشمل البالء ويشمل التل   .ف مًعاالعموم املشهور أ



 

  
 

  ....................ومن استعار لريهن أو ركب دابته منقطعا هللا تعاىل فتلفت حتته

يعني أعار دابته، مل يوقفها هذا ليس من باب الوقف، وإنام من باب  »دابته ركب أو«: قال

هللا عز وجل، إما جلهاد أو حلج أو البن سبيل ونحو ذلك ممن  ملنقعالعارة للدابة، أعار دابته 

أراد عمل صالح، أو طلب علم، ثم بليت حتته، مع امليش ونحو ذلك، فإنه ال ضامن عليه، 

  .النعقاد اإلمجاع الفعيل للمسلمني عىل ذلك

أهنا انعقد إمجاع املسلمني أن من أعار دابة فتلفت أهنا تسقط ملنقطع يف سبيل اهللا، بمعنى 

  .الرب العام، فإنه ال يضمنها حينذاك

  .يقول الشيخ جيوز للمرء أن يستعري العني لريرهنها

شوف يستعري العني لريهنها، كيف ذلك؟ رجل اشرتى من آخر عني وعليه بدين قدره 

ف، فقال البائع أعطني رهن، قال ما عندي، فذهب إىل جاره، قال سأستعري منك كتابك : أ

اذا؟ قال ٢٠هذا الذي يعادل  ًفا مثال،  ا غًدا سأيت بالثمن، قال: أ جيوز، جيوز : ألرهنه وأ

أن تستعار العني لرهنها، لكن برشط، ما هو الرشط؟ أن يكون املعري قد أذن هبا، فإن مل يأذن 

  .فإن مل يأذن بالرهن، جاز له فك الرهن

ن الذي عليه، فام طيب إذا استعار شخص عينًا لريهنها، فلام جاء األجل، مل يقيض الدي

احلكم، فإننا نقول حينئذ تباع العني، ويسدد هبا الدين، تباع العني ويسدد هبا الدين، وللمعري 

األكثر من قيمة العني أو قيمتها احلقيقية أو مقدار ما بيعت به، ألهنا قد تباع بأقل من قيمتها، 

  .تعرفون العني مرة دائًام تباع بأقل من قيمتها

و األكثر منهام، قيمتها وقت البيع، أو قيمتها احلقيقية، فيأخذ األكثر نقول ينظر ما ه

لف العني ه أ   .منهام، ألن ذلك ضامن فكأ



 

   
 

 

ومن سلم لرشيكه الدابة ومل  ومن استعار لريهن فاملرهتن أمني ويضمن املستعري

  ............. يستعملها أو استعملها يف مقابلة علفها بإذن رشيكه وتلفت بال تفريط مل يضمن

يعني يده يد أمانة، ويضمن املستعري، يف هذه احلالة  »واملرهتن أمني«: ثم قال الشيخ

هن، وإنام يضمن املستعري وإن جعلت العني املعارة يف يد املرهتن   .وليس الذي يضمن الرا

  .نعم هذه صورة من صور العارية بالفعل، هي عارية بالفعل

اء عقود، فأحدمها أعطى صاحبه دابة، الدابة يقول لو أن رشيكني رشكاء أمالك أو رشك

امن كام تقدم  ليست من مال الرشكة، ألن من رشط مال الرشكة أن تكون من النقد، واأل

معنا، فأعطاه الدابة، ليستعملها إما لينقل عليها البضاعة، أو ليستعملها استعامًال له أو غري 

  .ذلك

أو «: أي يستعملها صاحبها، قال »ومن سلم لرشيكه الدابة ومل يستعملها هو«: قال

، يعني استعملها الذي أعطاه إياه بإذن الرشيك، »استعملها، يف مقابل علفها، بإذن رشيكه

ه ليس من باب العارية،  اذا؟ ألن هذا الفعل داللة احلال أ وتلفت بال تفريط مل يضمن، 

ن الرشيك أمني يف مال وإنام من باب األمانة والوكالة، فقد سبق معنا يف باب الرشكات، أ

  .غريه، ووكيل يف الترصف فيه، وأصيل يف مال نفسه

لكن لو أن الرشيك استعمل العني، يف غري مقابل أجرة وهو العلف، فإنه حينئذ يكون 

  .عارية فيكون مضموًنا

يستعملها فال ضامن  مل، إًذا عندنا صورتان، أو ثالث صور، استعملها فتكون مضمونة

  .إذا استعملها يف مقابل علفها بإذن رشيكه فال تفريطإال بالتفريط، 

ه وصحبه وسلم وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد   .وعىل آ



 

  
 

 اهلبة وهبني جدي أرًضا واآلن مات جدي، فهل للورثة االعرتاض عىل: هذا أخونا يقول

  أم ال؟

ناء، وقد ثبت يف الصحيح أن النعامن بن بشري : نقول أوًال جيب العدل يف العطية بني األ

وه البشري بن النعامن  أم النعامن ال أرىض حتى تشهد : نحلة فقالت -ريض اهللا عنه- وهبه أ

صىل اهللا عليه -للنبي  ، فلام ذهب بشري بن النعامن- صىل اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

فأشهد «: ال، قال: ؟ قال»أكل بنيك أعطيتهم مثل ذلك«: يشهده عىل النحلة، قال -وسلم

ناء يف العطية، »عليه غريي فإين ال أشهد عىل زور ه جيب العدل بني األ ، فدل ذلك عىل أ

لتي ويكون العدل بني األوالد يف العطية كام قال قتادة بن دعامة السدويس بالقسمة ا

ارتضاها اهللا عز وجل لنا بعد وفاتنا فكذلك تكون بحياتنا، فتعطى البنت سهًام ويعطى 

  .الولد سهمني، فيكون للولد ضعف ما تعطى البنت

ء، ومن مل يعدل بني أوالده يف  إًذا فيجب العدل بني األوالد يف العطية ذكوًرا وإناًثا سوا

جيب عليه الرجوع يف : الرجوع، الفقهاء يقولونالعطية، فأوًال عليه اإلثم، وثانيًا جيب عليه 

نائه، ويرد للباقي، أو أن يتحلل من الباقني، وإال فهو آثم،  العطية، فيأخذ ما أخذ من أ

  .»زوًرا«: -صىل اهللا عليه وسلم-واإلثم فيه حمرم وشديد جًدا، وقد سامهم النبي 

ة يف حاالت، من ذلك العلامء يقولون جيوز عدم أو التفريق بني األوالد يف العطي

لو أن االبن يكون حمتاًجا، أو أن تكون العطية من باب النفقة أو أن : احلاالت عندما قالوا 

يه فيعطى بمثابة األجرة أو نحو ذلك   .يكون االبن منقطًعا أل

ناء ابنه ليسوا ورثة،  وهذا احلكم يقول العلامء هو خاص باألب، وأما اجلد، فلام كان أ

ناء ابنه، وال يلزمه العدل بني الورثةفيجوز له أن يع   .طي أ



 

   
 

 

حينام قال وهب يل جدي أرًضا فهل للورثة االعرتاض عىل وبناء عىل ذلك، فأخونا هذا 

ناء اجلد االعرتاض ألهنا هبة صحيحة، والزمة إذا كانت قد قبضت بالتخلية  اهلبة، فليس أل

هب قد وهب يف ونحوها، وليس هلم االعرتاض عليها إال يف حالة واحدة، إذ ا كان الوا

مرض موته، فإنه إذا وهب يف مرض موته فإن هذه اهلبة تكون حكمها حكم الثلث، وأما إذا 

  .وهب يف حال فقد عقله، فإهنا ال تنعقد بالكلية

  .عن قضية التورق البنكي :هذا أخونا يقول أو يسأل

بحة لآلمر  ة األوىل تكلمنا عن بيع املرا تني، املسأ كنا قد تكلمنا باألمس عن مسأ

ء، وتكلمنا كذلك عن التورق املعتاد، وبينا حكم كل واحد منهام   .بالرشا

نريد اآلن تركيب بني هذين العقدين، وهو الذي يسمى بالتورق البنكي، ثم زادوا عليه 

البنك لرجل بعينه، ويقول له، اشرتي سنشرتي  فجعلوه من الضامن، صورة ذلك، أن يأيت

سنتوىل بيعها عنك، فهم الذين يتولون طريف العقد، فيشرتوهنا : لك هذه السلعة، ثم يقولون

ء، ثم هم يبيعون، فيكونوا هم قد تولوه من جهتني، من  ثم توكلهم بالبيع، أو توكلهم بالرشا

ء األول، ومن حيث البيع الثاين، وهذه ال صورة من التورق البنكي املنظم، هذه حيث الرشا

فيها نظر لكثري من أهل العلم، وقد صدر قرارات املجامع العلمية، أن هذا العقد ال جيوز، 

ه يف كثري من احلاالت يكون العقد صورًيا ال  بل جيب للمرء أن يتوىل البيع بنفسه، أل

  .حقيقيًا

بيع بعضه إن احتاجت، فهل عندها ذهب تستعمله وت الوالدة :هذا أخونا يسأل فيقول

  تزكيه؟



 

  
 

ه عند : نقول لدة تستعمل الذهب، فإنه ال زكاة فيه، وإن كان يف نيتها أ ما دامت الوا

احلاجة أن تبيع هذا الذهب، فامدام مستعمًال أو كان معًدا للعارية فإنه ال زكاة فيه، وأما إن 

ال يستعمل مثله إن كان  كان غري مستعمل أو ال يستعمل مثله، أو كان استعامله حمرًما،

منكًرسا كًرسا  يمكن استخدام لبسه به، أو كان حمرًما، كأن يكون الرجل عنده حيل ذهب، 

  .ونحو ذلك فإن فيه الزكاة مطلًقا

  يف الطواف والنقص عليه هل عليه يشء؟ الزيادة عن سبعة أشواط :هذا أخونا يقول

ه ال جيوز الزيادة وال النقص،: نقول ألن هذا نص، الطواف ال بد أن  أوال ال شك أ

يكون سبًعا، لكن أحياًنا قد يشك املرء يف شوط فيزيد من باب االحتياط فيبني عىل اليقني، 

ه قد أهنى األشواط السبعة، ثم بعد ذلك يشك،  فنقول ال بأس بذلك، وأحياًنا جيزم بأ

بارشة، من حني فيكون شكه يف النقص بعد انتهاء العبادة، أي بعد انتهائه من الطواف م

  .انتهائه من السابع بدأ يشك، فبعد مبارشة أو بعد مدة

فعندنا قاعدة أن الشك بعد انتهاء العبادة ال عربة به، ال عربة بالشك بعد انتهاء العبادة، 

إًذا فلو كانت ستة يف احلقيقة فإنه معفو عنه، لكن ال تزد متعمًدا وال تنقص متعمًدا، قد تزيد 

اط، فتبني عىل اليقني، وقد يطرأ عليك الشك بالنقص بعد انتهاء العبادة من باب الشك فتحت

  .فال عربة به

  ما صفة رفع اليدين يف اإلشارة للحجر األسود؟ :يقول

الركنان اليامنيان اثنان، ركن احلجر األسود والركن اليامين، وسمي يامنيان ألهنام من جهة 

  .ي يامنيًا، ومن جهة الشامل سمي شاميًااجلنوب، وكل ما كان من جهة اجلنوب للكعبة سم

  :الركن اليامين قلنا ركنان، احلجر األسود يستلم بالطريقة التالية



 

   
 

 

أوهلا األفضل أن يستلمه بنفسه فيقبله مبارشة بوجهه، فإن مل يمكنه ذلك، فإنه يضع يده 

  .عليه ويقبل يده

ا زحام، وقد ترتك السنة الصورة الثالثة، إذا مل يمكنه ذلك وكل هذه الصور قد يكون فيه

  .للمصلحة فإن األفضل يف السنة أن ترتك يف حاالت

ه وصحبه وسلم وصىل اهللا وسلم   .عىل نبينا حممد وعىل آ

  


